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Υπεύθυνη νηπιαγωγός, Θεοδωρίδου Άννα 

Γενικός στόχος: Να προσεγγίσουμε έργα τέχνης στη γνωστική, συναισθηματική 
και αισθητική τους διάσταση. 

Επιμέρους στόχοι: Να αποτελέσει ο πίνακας ζωγραφικής πλούσιο μέσο 

έκφρασης που θα συμβάλει στο να αποδεσμεύσουν τα παιδιά τη φαντασία τους , 
τα συναισθήματα τους και θα έχει στόχο τη δημιουργική ενεργοποίηση τους. 

‐  Να γνωρίσουν τα παιδιά έργα μεγάλων ζωγράφων, να παίξουν με βάση αυτά, 
να δημιουργήσουν, να εκφραστούν σωματικά, κινητικά και καλλιτεχνικά. 

‐  Να έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη, να 
αναπτύξουν την κριτική σκέψη και ικανότητα συγκέντρωσης, να εθιστούν στη 
συνεργασία με τους άλλους για ένα συλλογικό αποτέλεσμα, να 
ψυχαγωγηθούν, να πειραματιστούν, να αναζητήσουν λύσεις, να 
επεξεργαστούν εμπειρίες. 

‐  Να αυτοσχεδιάσουν, να φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες με βάση τους 
πίνακες και να δράσουν θεατρικά. 

‐  Να’ρθουν σε επαφή με άγνωστες τεχνικές και πρωτότυπα υλικά που θα τους 
προσφέρουν νέες εκφραστικές δυνατότητες. 

‐  Μεθοδολογία: Μέθοδος project, έρευνα πεδίου, παιχνίδια ρόλων, 

θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, παρατήρηση, αυτοσχεδιασμός. 

‐  Επίσκεψη στα μουσεία Terriant και Θεόφιλου και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στα μουσεία. 

‐  Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών:



‐  Παιδί και γλώσσα: Μέσα από την ερμηνεία και την παρατήρηση των πινάκων 
ζωγραφικής, τους αυτοσχεδιασμούς και τα θεατρικά δρώμενα με βάση 
αυτούς, την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

‐  Παιδί και Μαθηματικά: Προσεγγίζουμε μαθηματικές έννοιες μέσα από έργα 
τέχνης. 

‐  Παιδί και Περιβάλλον: Τα έργα τέχνης βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν 
τον κόσμο που τα περιβάλλει με τον πιο μαγικό τρόπο. 

‐  Παιδί‐ Δημιουργία και Έκφραση: Ζωγραφική, κατασκευή εκθεμάτων, 
θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, 
αυτοσχεδιασμός, δραματοποίηση. 

‐  Παιδί και Πληροφορική: Συλλογή πληροφοριών και εικόνων μέσα από το 
διαδίκτυο, καταγραφή των δεδομένων, δημιουργία υλικού ηλεκτρονικής 
μορφής. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: 

Να γνωρίσουν , να παρατηρήσουν, να παίξουν με έργα μεγάλων ζωγράφων. 
Η επαφή των παιδιών με έργα τέχνης προσφέρει πλούσια ερεθίσματα για την 
καλλιέργεια της αισθητικής τους και τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν 
μια προσωπική σχέση με τον πολιτισμό. Επίσης η συμμετοχή των παιδιών σε 
δημιουργικές‐καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική 
αξιοποίηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας τους όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους 
προσπάθειας και της συνολικότερης ανάπτυξης τους. 

Μια μικρή εισαγωγή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιχείρησα την επαφή των παιδιών με σημαντικά 
έργα  της  παγκόσμιας  κληρονομιάς,  με  την  προσδοκία  να  αναδειχθεί    ο  συναισθηματικός 
πλούτος όχι μόνο του καλλιτέχνη‐ζωγράφου, αλλά και του αναγνώστη παιδιού, αποδέκτη 
της  καλλιτεχνικής  έκφρασης.  Γιατί  κάθε  έργο  τέχνης  συγκινεί  και  υποβάλλει  ερμηνείες, 
αναγνώσεις και μηνύματα πέρα από τις προθέσεις του καλλιτέχνη, ενώ κάθε διαφορετική 
ερμηνεία αποτελεί πρόταση για διαφορετική ανάγνωση κάθε φορά. 

Κριτήριο  επιλογής  του  κάθε  ζωγραφικού  έργου  υπήρξε  το  κατά  πόσο  τα  έργα  και  οι 
δημιουργοί τους μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο τέτοιο που να συγκινεί τα παιδιά. 
Μέσα  από  διαφορετικές  δραστηριότητες  όπως  παρατήρησης,  θεατρικής  έκφρασης, 
ζωγραφικής  και  εμψύχωσης  δικιάς  μου  τα  παιδιά  κλήθηκαν  να  εισπράξουν  την  ομορφιά 
του  κάθε  πίνακα  και  να  την  αποτυπώσουν  καθώς  και  να  ανακαλύψουν    τα  κρυμμένα



στοιχεία του πίνακα έτσι ώστε ο διάλογος ανάμεσα στο έργο τέχνης και στον αποδέκτη να 
είναι προσωπικός και ταυτόχρονα συλλογικός. 

Πίνακας του Ρομπέρ Ντελονέ[1885‐1941] 
Τίτλος: « Χαρά της ζωής» 

Με αφορμή τον πίνακα του Ρομπέρ Ντελονέ «Η χαρά της ζωής» , προσεγγίσαμε στα 
μαθηματικά  τον  κύκλο.  Τα  παιδιά  παρατήρησαν  προσεκτικά  τον  πίνακα  και  στη 
συνέχεια τον επεξεργαστήκαμε με ερωτήσεις όπως: 
‐Τι σας κάνει εντύπωση στον πίνακα; Τι σας αρέσει και τι όχι; 
‐Στον πίνακα υπάρχουν κάποια σχήματα. Τα αναγνωρίζετε; 
‐Ποια χρώματα χρησιμοποιεί ο ζωγράφος; 
‐Εμείς ποιο τίτλο θα δίναμε; 
‐Μπορούμε να ζωγραφίσουμε κι εμείς σαν τον Ρομπέρ Ντελονέ; 

Τα παιδιά ζωγράφισαν κι ακολουθούν ορισμένα από τα εικαστικά τους έργα:



Με τον ίδιο τρόπο δουλέψαμε και το τετράγωνο:





Πίνακας  του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ 
Τίτλος «Το λιομάζωμα» 

Παρατηρήσαμε τον πίνακα , τον περιγράψαμε και τον επεξεργαστήκαμε με 
ερωτήσεις όπως: 
‐ Πόσα άτομα υπάρχουν; Πόσοι άνθρωποι είναι άντρες και πόσες γυναίκες; 
‐Τι φορούν οι γυναίκες; Τι φορά ο άντρας; 
‐Το ντύσιμο των ανθρώπων μας  μεταφέρει σε άλλη εποχή ή σήμερα οι άνθρωποι 
ντύνονται μ’ αυτόν τον τρόπο και δουλεύουν στα χωράφια; 
‐Γιατί έχουν τα κεφάλια τους σκεπασμένα; 
‐Πόσες γυναίκες φοράνε μαντήλια; Τι χρώμα έχουν; 
‐Υπάρχουν παιδιά στον πίνακα; 
‐Οι άνθρωποι που μαζεύουν τις ελιές λέτε να είναι συγγενείς ; 
‐Τι χρησιμοποιεί ο άντρας για να ρίξει τις ελιές στο έδαφος; 
‐Σε τι χρησιμεύουν οι ελιές που μαζεύουν οι άνθρωποι; 
‐Ζει πολλά χρονιά η ελιά; 
‐ Τι χρώμα έχει το λάδι; Σε τι μας χρησιμεύει; 
‐Οι άνθρωποι αφού μαζέψουν τις ελιές που θα τις πάνε; 
‐Πως λέγεται το χωράφι που είναι γεμάτο ελιές; 
‐ Ο ελαιώνας είναι κοντά ή μακριά στη θάλασσα; 
‐Εσείς έχετε βοηθήσει στο μάζεμα των ελιών;



Στη συνέχεια αναπαραστήσαμε  τον πίνακα : 

Στην ερώτηση αν αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν τι νομίζετε ότι θα 
έλεγαν, τα παιδιά σκέφτηκαν τα εξής: 

Αυτό το τσουβάλι 
που  κρατάω είναι 
πολύ βαρύ! 

Άντε γυναίκες 
γρήγορα! Σε 
λίγο νυχτώνει! 

Δεν τελειώνουμε 
σήμερα! 
Μάλλον 
θα’ρθούμε κι 
αύριο. Εγώ 

κουράστηκα. 

Να σας πω 
ένα νέο 
που 
έμαθα;



Ζωγραφίσαμε τον πίνακα 

Το τελευταίο 
τσουβάλι που 
κουβαλάω. 

Φτάνει! Εγώ 
τα παρατάω 
για σήμερα. 

Εγώ 
αντέχω 
ακόμη 
λίγο. 

Κορίτσια πάμε 
να φύγουμε κι 
εμείς; Έχουμε να 
μαγειρέψουμε 
κιόλας.



και παίξαμε ένα θεατρικό παιχνίδι με βάση τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος 
της εργασίας. 

Πίνακας του  Σάντρο Μποτιτσέλι [1445‐1510] 
«Η  Άνοιξη»



Καλωσορίσαμε την Άνοιξη με τον ομότιτλο πίνακα του Μποτιτσέλι. Ασχοληθήκαμε 
διεξοδικά μαζί του μιλώντας για τα άτομα που υπάρχουν, τις εκφράσεις των 
προσώπων , τις στάσεις των σωμάτων τους, το χώρο, το φόντο, τη φωτεινότητα,τις 
σκιές τον τίτλο του πίνακα. 

Στη συνέχεια τον αναπαραστήσαμε : 

Τον ζωγραφίσαμε:





Αντίγραφα της Άνοιξης του Μποτιτσέλι





Με αφορμή μια λεπτομέρεια που διαλέξαμε από το έργο του Μποτιτσέλι «Η 
Άνοιξη», δημιουργήσαμε το δικό μας πίνακα.





Τα ελληνάκια 

Τα  ελληνάκια  της Ευγενίας Φακίνου είναι ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τα 
κεντήματα, τα λιθόγλυπτα και τα υφαντά της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Το 
συγκεκριμένο παραμύθι άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά και ως κείμενο και ως 
εικονογράφηση. Αποφασίσαμε να το παίξουμε στη γιορτή της 25 ης Μαρτίου και να 
το εικονογραφήσουμε, όπως τα έργα της ελληνικής λαϊκής τέχνης που υπάρχουν 

στο παραμύθι. Φτιάξαμε μ’αυτόν τον τρόπο τα δικά μας « ελληνάκια».







Πίνακες του Marc Chagall



Ο Σαγκάλ είναι ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του 20ού αιώνα. 
Ο Σαγκάλ με τις πληθωρικές και ποιητικές του εικόνες έχει τύχει καθολικής 
αποδοχής. Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του 
δημιούργησε μερικά από τα πιο γνωστά και τα πιο αγαπημένα έργα της εποχής μας. 
Αν με δυο λέξεις οι άνθρωποι μπορούν να χαρακτηρίσουν το έργο του , θα έλεγαν  ‘’ 
χρωμματισμένο όνειρο’’.Η ζωγραφική του Σαγκάλ είναι παραμύθι. Τα χρώματα του 
έντονα και θεματολογία του κατά βάση ποιητική και φανταστική εντυπωσίασαν τα 
παιδιά.





Μελετώντας προσεκτικά τους πίνακες και συζητώντας για τη θεματολογία, τα 
χρώματα κι ό,τι μας έκανε εντύπωση από τους πίνακες, ζωγραφίσαμε όπως ο  Μarc 
Chagall:



Με αφορμή  λεπτομέρεια από το έργο του Marc Chagall «Νιόπαντροι στον Πύργο 
του Άιφελ» δημιουργήσαμε το δικό μας εικαστικό έργο.







Το τσίρκο 

Ο Σαγκάλ αγάπησε πολύ το τσίρκο. Ζωγράφιζε πολύ συχνά ακροβάτριες και 
ακροβάτες να χορεύουν, κλόουν στο τσίρκο παρέα με ψάρια να πετάνε και 
παραπίσω το λευκό νυφικό της γυναίκας του της Μπέλας. Στο νηπιαγωγείο 
μαγεμένοι απ’τον τρόπο που απεικόνισε το τσίρκο ο Σαγκάλ προσπαθήσαμε να 
δημιουργήσουμε το δικό μας τσίρκο το οποίο εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους:



Δίνοντας αυτή τη φορά στα παιδιά πίνακες του Σαγκάλ σε σμίκρυνση τα παιδιά 
επέλεξαν όποιον πίνακα ήθελαν και τον τοποθέτησαν στο σημείο που ήθελαν αυτά. 
Κατόπιν τους ζήτησα με ερέθισμα τον πίνακα του Σαγκάλ να φανταστούν και να 
συμπληρώσουν τον πίνακα δημιουργώντας μ’αυτόν τον τρόπο το δικό τους 
εικαστικό έργο. Κρατώντας τα παιδιά στα χέρια τους τους πίνακες ζωγραφικής τους 
μας μίλησαν γι’αυτούς σα μεγάλοι ζωγράφοι. Στη συνέχεια με βάση τους πίνακες 
τους δημιούργησαν το ακόλουθο παραμύθι



Τα παιδιά επηρεασμένα και εντυπωσιασμένα από τον τρόπο που απεικονίζει  τα 
διάφορα θέματα ο Σαγκάλ , δημιούργησαν τα δικά τους έργα. Ζωγράφισαν 
καινούριους πίνακες όπως θα ζωγράφιζε ο ίδιος ο ζωγράφος. Τα καινούρια έργα 
των παιδιών έγιναν πηγή έμπνευσης για το παραμύθι που ακολουθεί

















Με αφορμή διάφορους πίνακες του Chagall σε σμίκρυνση, τα παιδιά διάλεξαν τον 
πίνακα που τους αρέσει και με βάση αυτόν ζωγράφισαν τα δικά τους έργα. Στη 

συνέχεια, αναφερόμενα στις ζωγραφιές τους εμπνεύστηκαν το παρακάτω 
παραμύθι:

















Προσωπογραφίες του 
Γκούσταφ Κλιμτ [1862‐1918] 

Παρατηρήσαμε διάφορα έργα του Γκούσταφ Κλίμτ αλλά κυρίως επικεντρωθήκαμε 
στις προσωπογραφίες του με στόχο τα παιδιά: 

•  Να αντιληφθούν την έννοια της προσωπογραφίας και να εκτελέσουν 
διάφορες προσωπογραφίες χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών και 
τεχνοτροπιών 

•  Να εντοπίσουν τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και να αντιληφθούν τη 
σημασία της διαφορετικότητας 

Φτιάξαμε και σας παρουσιάζουμε κάποιες από τις δικές μας προσωπογραφίες:





Έργο της Mary Casatt (1844‐1926) 
Τίτλος :«Παιδιά που παίζουν στην παραλία»



Υποδεχτήκαμε τον Ιούνιο με τον συγκεκριμένο  πίνακα της Mary Casatt . 
Παρατηρήσαμε , περιγράψαμε τον πίνακα κι ασχοληθήκαμε διεξοδικά μαζί του με 
ερωτήσεις  για το τι κάνουν τα παιδιά στην παραλία, αν είναι μόνα τους, τι σχέση να 
έχουν μεταξύ τους , ποια να είναι τα ονόματα τους και ποιο τίτλο θα δίναμε στον 
πίνακα. Ζωντανέψαμε τον πίνακα και βρήκαμε διαλόγους ανάμεσα στα παιδιά: 

Με αφορμή τον ίδιο τον πίνακα σε σμίκρυνση τα παιδιά ζωγράφισαν έναν 
καινούριο πίνακα: 

Θα μου δώσεις 
για λίγο το 
φτυαράκι σου; 

Όχι θα φτιάξω 
πρώτα ένα 
πύργο 

Αχ μακάρι να 
καθίσουν 
πολλές ώρες 
οι γονείς μας 
στην ταβέρνα! 

Ναι να προλάβουμε 
να παίξουμε κι εμείς 
πολλές πολλές ώρες!





Δημιουργήσαμε αντίγραφα του πίνακα :



Πίνακας Πάμπλο Πικάσο(1881‐1973) 
Τίτλος «Στην ακρογιαλιά» 

Αναφερθήκαμε στο μεγάλο ζωγράφο Πάμπλο Πικάσο.  Παρουσίασα στα παιδιά τον 
συγκεκριμένο πίνακα. Παρατηρήσαμε προσεκτικά τον πίνακα και συζητήσαμε για 
τα πρόσωπα, τις εκφράσεις τους, τη στάση του σώματος τους, τα χρώματα, το 
φόντο κι ό,τι μας έκανε εντύπωση. Δώσαμε τίτλο  στον πίνακα ,τον παίξαμε και 
προσπαθήσαμε να φανταστούμε αν ζωντάνευαν οι κοπέλες του πίνακα τι θα 
λέγανε:



Εμπνεόμενοι από τον τρόπο ζωγραφικής του Πικάσο δημιουργήσαμε τα δικά μας 
αντίγραφα και κάποια είναι σχεδόν πανομοιότυπα του πίνακα: 

Τα μαλλιά μου 
είναι ακόμη 
βρεγμένα! 

Το καλοκαίρι είναι 
η ωραιότερη εποχή 
του χρόνου! 

Πως μ΄αρέσει 
να κάνω 
ηλιοθεραπεία 
!



Με αφορμή μία λεπτομέρεια από τον συγκεκριμένο πίνακα δημιουργήσαμε το δικό 
μας έργο:



Στο  τέλος  του προγράμματος  τα παιδιά πήραν  το  δικό  τους  βιβλίο με  τίτλο  « 
Παίζοντας με έργα τέχνης».  Στο βιβλίο υπήρχαν όλες οι ζωγραφιές τους σε σχέση



με τους πίνακες που επεξεργαστήκαμε, τα αντίγραφα τους καθώς και τα δικά τους 
έργα  που  δημιούργησαν  με  αφορμή  λεπτομέρειες  του  πίνακα  ή  και  σε  μερικές 
περιπτώσεις τον ίδιο τον πίνακα.



Βιβλιογραφία 
1)  Φίλια Δενδρινού « Ο ακροβάτης του ονείρου» εκδόσεις Λιβάνη 
2)  «Τέχνη για παιδιά » εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί 
3)  Γιαλουράκη Σοφία « Το κουτί της τέχνης», εκδόσεις Δίπτυχο 
4)  Marc  Chagall, εκδόσεις Taschen


